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Vir: Ricard, 2013



Posledica povečanega učinka tople 

grede – globalno segrevanje



Naravni učinek tople 

grede

33 °C

Drugi TGP <1 °C

CO2 2 °C

H2O 31 °C

–18oC

+15oC



Vsebnost CO2 (ppm) med ledenimi
dobami in otoplitvami … do danes

leta pred sedanjostjo



Povprečna letna temperatura

Vir: ARSO

Obdobje 1981–2010

Ljubljana: 10,7 °C
Bilje: 12,4 °C  





Kazalniki vročine v današnjem podnebju

topli dnevi
(Tmax>25 °C)

vroči dnevi
(Tmax>30 °C)

tropske noči
(Tmin>20 °C)

Nova Gorica 97 33 3.7

Ljubljana 73 19 2.7

Murska Sobota 70 17 1.6

Rateče 33 5 0



junij julij avgust

Vročinski valovi v Ljubljani

pogostejši,

trajajo dlje,

bolj izraziti



Suše v poletnem času postajajo v Sloveniji

vse bolj pogoste

Vir: Sušnik, 2018



Sprememba višine gladine morja

Vir: Ličer, NIB





Representative Concentration Pathways

RCP scenariji
sevalni prispevki v letu 2100 glede na vrednosti v predindustrijski dobi

+2.6, +4.5, +6.0, in +8.5 W/m2

Vir: ARSO po

Van Vuuren in sod., 2011 



Vir: http://www.columbia.edu/~mhs119/CO2Emissions/

Kam gremo?



Projekcije regionalnega ogrevanja pri  
različnih dvigih globalne temperature

Vir: Knutti et al, Nat. Geo., 2015
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Globalno segrevanje po svetu še

zdaleč ne bo enako izrazito, saj

bo odvisno zlasti od lastnosti

površja (voda/kopno) in

geografske širine.



Temperatura bo v Sloveniji še naprej rasla

Dvig temperature v Sloveniji do konca stoletja

Vir: ARSO



Kazalniki vročine v prihodnjem podnebju

Vir: ARSO



Kazalniki vročine v prihodnjem podnebju

Vir: ARSO



Projekt HEAT-SHIELD (Obzorja 2020)

Zmanjšati vplive višjih temperatur v 

delovnem okolju –

dva strateška cilja za EU:

(i) zagotoviti dobrobit evropske delovne 

sile

(ii) izboljšati konkurenčnost EU in zaščititi 

njeno prihodnje gospodarstvo

• Proizvodnja, gradbeništvo, transport, turizem in kmetijstvo predstavljajo 40% 

evropskega BDP-ja in zaposlujejo 50% evropske populacije.

• 2% upad produktivnosti za vsako stopinjo nad 25 °C.

• Iskanje rešitev za izboljšanje zdravstvenega stanja, preprečevanje bolezni in 

vzdrževanje produktivnosti evropskih delavcev v kontekstu globalnega segrevanja.



Vir drsnice: U. Ciuha

Meritve:

notranje temperature

zunanje temperature

Vprašalniki o:

toplotnem udobju

zaznavanju temperature

Vremenski pogoji Subjektivno zaznavanje Produktivnost

Meritve:

Priskrbljene s strani podjetja

Z
biranje inform

acij

Iskanje različnih rešitev

Sodelovanje s podjetji



Simptomi vročinskega stresa:

• ŽEJA

• POVEČANO POTENJE

• UTRUJENOST

• …

Prevladujoče z vročino izzvane bolezni:

• GLAVOBOL

• IZČRPANOST

• …

Nimam simptomov

Žeja

Povečano potenje

Utrujenost

Zmedenost

Vrtoglavica

Povečan stres

Nič

Glavobol

Izčrpanost

Slabost/bruhanje

Izpuščaji

Mišični krči

Omedlevica

Vročinski krči

Vročinski udar

MOŠKI MOŠKIŽENSKE ŽENSKE

Z vprašalniki pridobimo informacije o težavah pri delu v vročini



Kako vročina
vpliva na vaše

delo?

Kaj lahko sami

storite, da 

zmanjšate

obremenjenost z 

vročinskim

stresom?
MOŠKI ŽENSKE
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 povečano tveganje za poškodbe zaradi zmanjšane pozornosti in utrujenosti

 spremenjene kognitivne in motorične sposobnosti 

 manjša produktivnost

 spremenjeno emocionalno stanje 

VROČINSKI STRES – posredni učinki
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Temperatura zraka (°C)
Vir: Ioannou in sod., 2019

Ali porabite za isto opravilo več

časa?



Delavci že prihajajo na delo dehidrirani

Vir: Ioannou in sod., 2019



Vir: Ioannou in sod., 2019

Z načrtovanimi odmori in hidracijo ne 
izgubljamo časa/produktivnosti!



https://heatshield.zonalab.it/

https://heatshield.zonalab.it/


Infografike

bodo

kmalu na

voljo v 

slovenščini





Želimo si sodelovanja s podjetji …

Zelo bomo veseli, če nam boste dovolili raziskati, kakšno je trenutno stanje v 

vašem podjetju. 

Prosimo vas, da prvo anketo izpolni nekaj vodstvenih delavcev 

(npr. direktor ali vodja enote, vodja kadrovske, inženir za varnost in zdravje pri 

delu): https://forms.gle/Yhg87US4MjcvE6Up9.

Druga anketa je namenjena delavcem (v proizvodnji, na gradbišču …), veseli 

bomo, če jo izpolnijo v čim večjem številu: https://forms.gle/EvpWPtqeMLL6P6tT7

kontakt: tjasa.pogacar@bf.uni-lj.si

https://forms.gle/Yhg87US4MjcvE6Up9
https://forms.gle/EvpWPtqeMLL6P6tT7


Zaključne misli

 Vročinski valovi so že problem tudi v Sloveniji in 
podnebne spremembe ga še povečujejo

 Delodajalci, sindikati, pristojne javne institucije, mediji 
in še kdo ... problema vročinskih valov ne 
problematizira dovolj

 Razen splošnih priporočil konkretnih ukrepov za boljše 
počutje delavcev v podjetjih večinoma nimamo

kontakt: tjasa.pogacar@bf.uni-lj.si

HVALA ZA POZORNOST


